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Số:2697 /SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn tổ chức dạy học ứng phó với
dịch Covid-19 trong tình hình mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 29 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 14898/UBND-VX ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh
về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình
mới; Công văn số 2507/SGDĐT-GDTH ngày 14/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp
tiểu học năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19; Kế hoạch số 2627/KHSGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến
dịch Covid-19; Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy
cơ, diễn biến khó lường, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị chỉ đạo các trường tiểu
học, các trường có lớp tiểu học triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Về công tác phòng, chống dịch
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ
đạo của cấp trên và các quy định hiện hành trong tất cả các hoạt động giáo dục
của nhà trường.
2. Về tổ chức dạy học
- Tranh thủ, tận dụng tối đa khoảng thời gian vàng học sinh có thể đến
trường để tổ chức dạy học trực tiếp. Tập trung nguồn lực, tăng thời lượng dạy học
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giáo dục: tăng tiết, tăng buổi, dạy học
cả ngày thứ Bảy (đối với tất cả các lớp), dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức ăn bán trú
(đối với các trường có đủ điều kiện). Thời lượng dạy học không quá 7 tiết/ngày
với nội dung là các bài học mới.
- Tổ chức thực hiện hướng tới mục tiêu bảo đảm dạy học trực tiếp được
nhiều nhất và trong thời gian sớm nhất những nội dung chủ yếu, cơ bản, cốt lõi,
quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Nội dung dạy học
thực hiện theo Công văn 2507/SGDĐT-GDTH.
- Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì được nhà trường chủ động thực
hiện sát hợp với tiến độ thực hiện nội dung chương trình giáo dục và phù hợp với
tình tình thực tế. Không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được
tinh giản; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học.
- Nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch 2627/KH-SGDĐT. Chủ động,
linh hoạt tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19 theo các phương án
phù hợp với mỗi nhà trường.
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chức thực
hiện đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể.
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Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.
Nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo
dục Tiểu học) để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó GĐ;
- Lưu: VT, Phòng GDTH.
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